
 
 
 

 

Informationsmøde 

Der afholdes et informationsmøde for alle interesserede tirsdag, den 25. april kl. 19.30 i Nørre Snede 

Skoles kantine, hvor der orienteres om arbejdsudvalgets indstilling og proceduren for hvordan valget 

afholdes og hvordan man kan opstille som kandidat og ikke mindst, hvad man går ind til i det nye 

lokalråd.   (SE DAGSORDEN). 

 

 

Opstilling af kandidater 

 
Hvem kan opstille? 

Alle personer over 18 år, som har bopæl i postnummer 8766. Derudover er det også muligt for 

erhvervsdrivende, som driver erhverv indenfor postnummer 8766, men har bopæl udenfor 

postnummer 8766. 

 

 

Sådan melder du dig som kandidat: 

Du kontakter Henrik Østergaard på telefon 30 24 87 66 eller sender en e-mail  

mail@ns-lokalraad.dk med følgende oplysninger:   

 

Jeg vil gerne opstille til Nørre Snede Lokalråd v.2.0  + Navn og adresse + VEDHÆFT ET FOTO I 

EN GOD KVALITET OG FIL-OPLØSNING. Der fremsendes efterfølgende e-mail med bekræftelse. 

 

 

Hvornår kan du melde dig som kandidat? 

Du kan melde dig i perioden fra den 25. april 2016 (i forbindelse med informationsmødet) og frem til 

og med den 30. juni 2016, kl. 12.00. 

De opstillede kandidater vil løbende blive offentliggjort via Lokalrådets hjemmeside, Facebook og 

dagspressen, samt opslag REMA1000 og SuperBrugsen.   

Kandidater opstilles på stemmesedlen løbende i alfabetiskorden. 
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Hvordan afholdes valget til Lokalrådet 2016? 

 

Hvem kan stemme? 

Alle personer over 15 år, som har bopæl i postnummer 8766. Derudover er det også muligt for at 

stemme for Erhvervsdrivende, som driver erhverv indenfor postnummer 8766, men har bopæl 

udenfor postnummer 8766. 

 

 

Hvornår foregår valget? 

Der vil være fire muligheder for at stemme: 

1. 27. august 2016, lørdag formiddag i forbindelse med Præriefesten, kl. 10 - 12.  

2. 2. september 2016, i forbindelse med Sensommer Marked, kl. 17 – 20. 

3. 3. september 2016, ved SuperBrugsen eller Rema1000, kl. 10 – 12. 

 

 

Hvordan foregår valget? 

Der fremvises sygesikring som beviser bopæl i postnummer 8766, eller CVR udskrift, som viser at 

man er erhvervsdrivende i postnummer 8766, men ikke har bopæl der. 

 

Alle der afgiver deres stemme registreres med navn og adresse (og evt. navn på virksomhed – 

indehaveren eller én direktør), således man kun kan stemme én gang. Man bliver samtidig 

medlem af Lokalrådet. Medlemsskabet er gratis. 

 

Herefter udleveres en stemmeseddel, hvor man skal sætte KRYDS ved kandidaterne, som man ønsker 

at vælge ind i det nye Lokalråd. Der må sættes op til 7 kryds på stemmesedlen. 

De 7 kandidater der får flest stemmer udgør det nye Lokalråd. Arbejdsgruppen under Nørre Snede 

Lokalråd anbefaler, at de to personer der får flest stemmer bliver henholdsvis formand og 

næstformand, men det er ikke et krav. Lokalrådet konstituerer sig selv efterfølgende med: 

1. Formand 

2. Næstformand 

3. Kasser 

4. Sekretær 

5. Medlem 

6. Medlem 

7. Medlem 

 

De to kandidater der får 8. og 9. flest stemmer vælges som suppleanter.  

 

 



 
 
 

 

 

Optælling af stemmer: 

Stemmesedler opbevares forsvarligt og i plomberet stemmeurne i tidsrummet mellem de enkelte  

afstemninger og frem til optællingen finder sted. 

Optælling af stemmer foregår hurtigst muligt og umiddelbart efter den sidste valghandling.  

 

Alle fra det eksisterende lokalråd og alle fra arbejdsudvalget kan være til stede til optælling. Der 

udpeges 2 x 2 stemmetællere og der udvælges 2 til at indtaste i et regneark. Disse to regneark skal 

efter optælling være 100% ens, ellers skal der omtælling til.  

 

Alle tilstedeværende underskriver et dokument hvorpå resultatet for de enkelte kandidater står, 

og man kvitterer derved for at optællingen er foregået korrekt. Alle tilstedeværende har efterfølgende 

100% tavshedspligt omkring resultatet indtil offentliggørelsen finder sted! 

 

 

Hvordan og hvornår offentliggøres resultatet? 

Offentliggørelsen sker ved et arrangement i XXX, den XXX. (Hurtigst muligt efter stemmeoptælling). 

Hvor der vil blive serveres f.eks. pølser, øl og vand. Der udleveres evt. en værdikupon ved indgangen 

som gælder til 1 pølse med brød og 1 øl eller vand. Derefter kan der købes yderligere. 

 

I forbindelse med arrangementet offentliggøres:  

1. Antallet af personer der har stemt offentliggøres. 

2. Antallet af stemmer/krydser offentliggøres. 

3. Stemmeprocenten offentliggøres. 

4. Antallet af personlige stemmer for hver enkelt kandidat offentliggøres.  

 

5. Byens Ønskeseddel. 

 

Alle stemmesedler vil ligge til offentlig gennemgang i tidsrummet, hvis nogen måtte have 

interesse i at se dem. 

 

Hvornår er det nye Lokalråd gældende fra? 

På en ekstraordinær generalforsamling i Nørre-Snede Lokalråd, i maj måned 2016 fortages 

vedtægtsændringerne. Derfra er det det gamle Lokalråd som administrerer. 


